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 המשיבים   עמיחי וינברגר ואח'ע"י ב"כ עו"ד  
 
 

 החלטה
 

 

 א. ההליך

 

 –)להלן  1959 –י תעמולה(, תשי"ט ב' לחוק הבחירות )דרכ17מניעה, לפי סעיף  ויעתירה למתן צו .1

 "(.חוק דרכי תעמולה"

 

 

הימים שלפני יום  90חלים אך ורק בתקופת  האיסורים וההגבלות שנקבעו בחוק דרכי תעמולה .2

לחוק.  13 -ו 12, 4, 3א', 2הבחירות לרשויות המקומיות, למעט חריגים בודדים שנקבעו בסעיפים 

להפרת האיסורים ם בעתירתו, ניתן להתייחס רק מבין הסעדים השונים שהעותר עותר לה

אוסר תעמולת בחירות העושה שימוש בנכסים מוחשיים או  זהא' לחוק. סעיף 2בסעיף הקבועים 

 –)להלן  1בלתי מוחשיים של גוף מבוקר, ובענייננו, תעמולה הנעשית לטובת המשיב מס' 

 "(.בההמשי" –)להלן  2גב שימוש בנכסיה של המשיבה מס' א"( המשיב"

 

 ב. תמצית טענות העותר

 

ובעובדי המשיבה,  המשיבה ברשתות החברתיותלטענת העותר, המשיבים עושים שימוש במשאבי  .3

לשם קידומו האישי של המשיב. לטענת העותר, עובדי המשיבה מפיקים סרטונים המשיבה, 

ים סקרים ומפיצים אותם, מפרסמים ברשתות החברתיות, מפרסמים בעיתונות המקומית ומבצע
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 17מכספי המשיבה. בעתירתו מתייחס העותר לסדרת סרטונים שכותרתה "חמישי בחמש" )

ופקים על ידי המשיבה ועובדיה, ובהם המשיב מייחס לעצמו את פעולות המשיבה, מסרטונים(, ה

"ממתג את שמו וזוקף לזכותו את הישגי המשיבה". כמו כן טוען העותר, ביחס לסדרת סרטונים 

גם הסרטונים בסדרה זו טענתו, סרטונים(, ו 5ותרתה "פגישות עם פוליטיקאים" )נוספת, שכ

 מופקים על ידי עובדי המשיבה ומופצים על ידם ברשתות החברתיות.

 

 

-קבוצות" ברשת הווטס תהעותר מוסיף וטוען, כי מחלקת הדוברות של המשיבה מנהלת "עשרו .4

ל המשיב ומוטמעים בהם קישורים ישירים אפ, ובמסרים המועברים בקבוצות אלה נכרך שמו ש

לדף הפייסבוק האישי של המשיב. בנוסף נטען על ידי העותר, שהמשיבה "מקדמת את שמו 

 ."תמונתו או דברים מטעמו של המשיב בכתבות ופרסומים בעיתונות המקומית

 

נסקרו  עוד הוסיף העותר וטען, כי בחודש אוקטובר נערך על ידי המשיבה "סקר אישי" במסגרתו 

 תושבים ונשאלו שאלה "בעלת אופי פוליטי תעמולתי" בנוגע לתפקודו של המשיב. 300

 

 

של הרשתות החברתיות". לטענת בא כוח העותר, מדובר  לאלגוריתםבעתירתו התייחס העותר גם  .5

 ב"נושא חשוב" הדרוש לצורך הבנת התמונה הכוללת.

 

של הרשתות החברתיות",  לאלגוריתםבנוגע  הנני סבור שאין מקום להתייחס לטענות הנטענות 

ביחס אליו מצהיר העותר בתצהיר התומך את עתירתו, כי מדובר בדבר הידוע לו מידיעתו )

האופן בו המנועים המפעילים את הרשתות החברתיות מנתחים את . הטעם לכך הוא, ש(האישית

ציבור, לא עושים המידע המופק מפעילות הציבור ברשת האינטרנט, והשפעת הנתונים על ה

 א' לחוק דרכי תעמולה.2שימוש במשאבי המשיבה ולא מפרים את האיסורים לפי סעיף 

 

 ג. תמצית טענות המשיבים

 

ישובים,  26בפתח תגובת המשיבים ציינו באי כוח המשיבים, כי מדובר במעצה אזורית המונה  .6

יבים, בניגוד לטענת העותר, קמ"ר. לטענת באי כוח המש 42המרוחקים זה מזה, על פני שטח של 

כי המשיבים מבצעים תעמולה אסורה, למעשה מדובר ב"עדכונים אינפורמטיביים אשר משקפים 

ללא פרשנות וללא ניכוס אישי וללא כל מוטיב אחר לו טוען העותר,  -את המציאות כפי שהיא  

 במפורש או במרומז".

 

ם יש לדחות את העתירה מחמת שיהוי בתגובתה מעלים באי כוח המשיבים טענות סף, ולהשקפת 

ומר, כי אין אני מקבל טענות אלה. כיוון שנטען ת חוסר ניקיון כפיו של העותר. כבר אמומח

שהמשיב עושה שימוש במשאבי המשיבה לצורך תעמולה אסורה, יש לבחון טענות אלה לגופן, 

ל הפסקתן ואין א' לחוק יש להורות ע2וככל שאכן מבוצעת הפרות של האיסורים לפי סעיף 

 לאפשר למשיבים להמשיך ולהפר את איסורי החוק בשל טענות הסף הנטענות.
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לגופם של דברים טוענים באת כוח המשיבים, כי סרטוני "חמישי בחמש" הם סרטונים  .7

אינפורמטיביים על פעילות צפויה או עדכון על פעולות ואירועים יחודיים, מלגות ושירותים 

ת פעילות א. לטענתם, טרונייתו של העותר היא, שמי שמציג "ידי המשיבהאחרים הניתנים על 

אין כל בסיס לטרוניה זו, שהרי המשיב הוא ראש  םהמועצה בסרטונים הוא המשיב, אך לטענת

המועצה אשר "יחד עם הנהגת המועצה מקודמת תחושת השותפות עם התושבים". גם ביחס 

משיבה כגוף בכי מדובר  ,באי כוח המשיביםלסרטוני הפגישות עם הפוליטיקאים טוענים 

 ובמנהליה השונים.

 

אפ נטען, כי בעקבות העתירה נעשתה "בדיקת עומק" של -באשר למסרים במסגרת רשת הווטס 

פוסטים מדף הפייסבוק האישי של  2טענות העותר ונמצא כי בשוגג מחלקת הדוברות הפיצה 

 המשיב. 

 

רות במקומון נטען על ידי באי כוח המשיבים, כי מדובר בהתייחס לטענות העותר על תעמולת בחי 

במקומון המפרסם הודעות שונות מטעם דוברי הרשויות, ואין בפרסומים אלה ולו קמצוץ של 

 .תעמולת בחירות. אף ביחס לסקר הנזכר בכתב העתירה נטען, כי אין מדובר בתעמולת בחירות

 

 

 ד. דיון

 

 הרשות המקומיתראש ובראשונה למנוע שימוש בכספי א' לחוק דרכי תעמולה נועד ב2סעיף  .8

לצד מטרה זו קיימת מטרה נוספת, והיא, . הרשותובנכסיה לצורך תעמולה שמשרתת את ראש 

, ולהקטין את הרשות, השולט במשאביה של הרשות המקומיתלצמצם את היתרון שיש לראש 

כנבחר הציבור מכהן  חוסר השוויון הטבעי שנוצר בינו ובין מתחריו מעצם העובדה שהוא

א' לחוק דרכי 2בתפקידו הרם. על כן, "הלכה היא, כי יש להקפיד ביתר שאת על הוראת סעיף 

תעמולה בכל הנוגע לנבחרי ציבור מכהנים, זאת כדי לצמצם את היתרון וחוסר השוויון 

 ((.18.4.2018) רמי כהן נ' מירי רגב 2/21האינהרנטי בגיוס תמיכה למועמד מכהן" )תב"כ 

 

 

הנעשים בעיתונות המקומית, שאינה בשליטת שאינם ממומנים על ידי המשיבה, פרסומים  .9

המשיבה, גם אם יש בהם תעמולה לטובתו של העותר, אינה תעמולה הנעשים בניגוד לאיסור 

העיתונות, לרבות העיתונות המקומית, נהנית מחופש הביטוי, ואיסורי א' לחוק. 2הקבוע בסעיף 

למנוע חופש זה. במסגרת חופש הביטוי זכאית העיתונות לפרסם דיווחים על החוק לא נועדו 

המשיב ועל פעילותו במסגרת תפקידו. על פרסומים בעיתונות, שאינם ממומנים על ידי המשיבה, 

, ואף לא ניתן לומר עליהם, שהם א' לחוק דרכי תעמולה2מפרים את סעיף הם שלא ניתן לומר 

 כוחו של המשיב.  מבוצעים אגב ניצול מעמדו או
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אף הסקר בו נשאלים התושבים על מידת שביעות רצונם מפעילות המשיבה והעומד בראשה, אינה  .10

ה' לחוק דרכי תעמולה, 16נושא הסקרים הוסדר באופן מיוחד בסעיף  תעמולת בחירות אסורה.

בהחלט הימים שלפני יום הבחירות. זאת ועוד, המשיבים  90וסעיף זה חל אך ורק בתקופת 

ולשאול אותם שאלות שונות בנוגע לשביעות רצונם מעת לעת, זכאים לסקור את תושבי הרשות 

מפעילות שמבוצעת על ידי המשיב כראש הרשות או מפעילות המשיבה, וניתן אף לומר שסקר 

 שכזה הוא דבר דרוש מעת לעת כדי לאפשר למשיבים לתקן ליקויים שונים. 

 

הוא מבחן א' לחוק דרכי תעמולה, 2המפרה את האיסור הקבוע בסעיף לתעמולה, המבחן הקובע  .11

( 2, פ"ד מ"ו)זוילי נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 869/92"המטרה הדומיננטית". בבג"צ 

 (, הוגדר המבחן באופן הבא:1992) 703, 692

 

ו הוא בהשפעתו על "תעמולת בחירות הינה רק אותו ביטוי שהאפקט הדומינאנטי של

כן, שידור שיש לו -הבוחר ושאין לו אפקט דומינאנטי אחר, כגון אפקט אמנותי. על

ערך חדשותי, אין לראות בו תעמולת בחירות, שכן ערכו הדומינאנטי אינו בהשפעה 

 על הבוחר, אלא במסירת מידע חדשותי לכול."

 

יר ולא נקודת מבטו של המועמד במבחן המטרה הדומיננטית נבחנת נקודת מבטו של הבוחר הסב 

(, שם נדונה שאלת חלוקת מתנות 23.8.2017) טיבי נ' מפלגת ישראל ביתנו 1525/15)וראו דנג"ץ 

לבוחרים בתקופת בחירות(. לצורך הפעלת מבחן המטרה הדומיננטית, פותחו מבחני משנה 

הפרסומים והאם שונים, כגון: היקף הפרסומים, תדירותם, סמיכותם לתקופת הבחירות, תכלית 

 הם כורכים את שמו של נבחר הציבור המכהן בתפקידו

 

אפ להעברת מידע -מקובל עלי, שנכון וראוי לעשות שימוש ברשתות החברתיות וברשת הווטס .12

לתושבים בתחום השיפוט של המשיבה. ואולם, אינני סבור שאת האינפורמציה המועברת 

שר לתמונות אלה אין ערך חדשותי. רוצה המשיב כא ,לתושבים יש לקשט בתמונותיו של המשיב

 לפרסם את תמונתו, יתכבד ויעשה זאת באתר אינטרנט או דף פייסבוק פרטי. 

 

, אותם מכנה המשיב "הפינה הקבועה שלי" או "הפינה כך גם לגבי סרטוני "חמישי בחמש" .13

 "חמישי בחמש" צפיתי במספר סרטוני ., והמשודרים לציבור בכל יום חמישיהקבועה שלנו"

בכל שבוע חמישה אירועים שאירעו  , בהם לכאורה מציג המשיב המשיביםמבית היוצר של 

כך למשל בסרטון האחרון בו צפיתי, דיווח המשיב על אירועי יום בתחום המשיבה בשבוע החולף. 

גם אם אניח שלסרטונים אלה יש הזיכרון, ועל כך שהשתתף בטקס יום הזיכרון בישוב עתלית. 

 -הקריין או הבהם מבלי שדווקא המשיב יהיה  יםהמוצג הענייניםרך חדשותי, ניתן להעביר את ע

"Presenter " .שלהם. ראשית, את המידע המופץ באמצעות הסרטונים, ניתן להעביר בדיווח כתוב

מצביעה על  ,שנית, העובדה שדווקא המשיב הוא זה המציג את פעילויות המשיבה בשבוע החולף

במבחן תפקיד המרכזי ברשות. בנושא מי ששיש לו כ הטבעי ב מנצל את היתרוןכך, שהמשי

לשרת את צרכי הדומיננטית של הסרטונים היא  המטרה, שהנני סבורהמטרה הדומיננטית, 

 התעמולה של המשיב.
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כי הסרטונים שנעשו בנושא "פגישות  ,להבדיל מסרטוני "חמישי בחמש" לא מצאתי מקום לקבוע .14

א' לחוק. אמנם, גם בסרטונים אלה המשיב 2יקאים" מפרים את האיסור הקבוע בסעיף עם פוליט

המפרה  מככב כשחקן ראשי, אך לא שוכנעתי שמטרתם הדומיננטית של הסרטונים היא תעמולה

. אפשר ואם היה מדובר בסרטונים המופצים בסמוך למועד א' לחוק דרכי תעמולה2את סעיף 

ובכך אה שונה, אך בהתחשב בכך שמועד הבחירות רחוק, הבחירות היה מקום להגיע לתוצ

 לא מצאתי פסול בסרטונים אלה., מסוימיםשמדובר בסרטונים ספורים המתעדים אירועים 

 

 

 ה. סוף דבר
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 ם שבשליטתהו/או באתרי 2ס' אתרי האינטרנט שבשליטת המשיבה ממשלב זה ואילך, ב )א(

אך ורק תובא אפ המנוהלות על ידה, -החברתיות השונות ו/או בקבוצות הווטסרשתות ב

או כאלה  ,בעבר 2שבוצעו על ידי המשיבה מס' או אירועים אינפורמציה על פעולות 

 1המשיבה בלבד, וללא הצגת תמונתו של המשיב מס'  מהבשוזאת בעתיד, יבוצעו על ידה ש

 קיבת שמו.ובלא נ

 

ם באתרי האינטרנט שבשליטה ו/או באתרי 2מס'  בפרסומים שיבוצעו על ידי המשיבה (ב)

אפ המנוהלות -ברשתות החברתיות השונות שבשליטתה ו/או בקבוצות הווטסשבשליטתה 

לסרטונים ולפוסטים שפורסמו או יפורסמו או שיתופים , לא יוטמעו קישורים על ידה

או  דפי פייסבוק חיצוניים ,אתרי אינטרנט :)כגון טת המשיבהאחרים שאינם בשלי באתרים

 או נעשה שימוש בתמונתו. 1, אשר בהם מופיע המשיב מס' (סרטונים מאתר יוטיוב

 

להפיק, בין בעצמה ובין באמצעות גורמים  המשיבהתפסיק ממועד מתן החלטה זו,  )ג(

עוניין להמשיך את סדרת את סרטוני "חמישי בחמש". ככל שהמשיב יהיה מ חיצוניים לה, 

סרטוני "חמישי בחמש", יהיה עליו להפיקם ממשאביו שלו, באמצעות עובדים שיהיה עליו 

 לצורך כך, ולפרסם אותם כסרטונים פרטיים שלו.באופן אישי לשכור 

 

יוחרגו מקרים מיוחדים וחריגים, בהם לתמונת המשיב  שלעיל (ב)-מהאמור בסעיפים )א( ו (ד)

 תם לבכחלק מהפרסום, יש ערך חדשותי. יובהר, כי אם ייעשה שימוש לא  או לנקיבת שמו,

 בהחרגה זו, לא יהיה מנוס מלשקול את ביטולה.

 

 2להסיר מהרשתות החברתיות המנוהלות על ידי המשיבה מס' הנני מצווה על המשיבים  (ה)

ו החל את כל הפרסומים )הודעות, סרטונים, פוסטים וכיוצ"ב( שפורסמומאתר ה"יוטיוב" 

, הכוללים את תמונתו של המשיב, וכן יש להסיר מפרסומי המשיבה מס' 1.1.2022מתאריך 

, של המשיב או לתמונות שלולפוסטים , לסרטוניםוהשיתופים את כל הקישורים  2
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למען הסר ספק, על המשיבה להסיר מאתר "יוטיוב" את כל  באתרים חיצוניים.שפורסמו 

מכיוון שסרטונים אלה הופקו  .2022מאז חודש ינואר סרטוני "חמישי בחמש" שפורסמו 

לא יהיה רשאי להעלותם שנית לאתר  1, המשיב מס' 2ממשאביה של המשיבה מס' 

 "יוטיוב" באופן פרטי.

 

הנני דוחה טענות העותר ביחס לפרסומים המבוצעים בעיתונות המקומית, הנעשים שלא  )ו(

 בנוגע לסקר שנערך. העותר , וכן הנני דוחה טענות2במימון המשיבה מס' 

 

כיוון שחלקים מהעתירה התקבלו וחלקים ממנה נדחו, הנני מחליט שלא לעשות צו  (ז)

 לתשלום הוצאות, וכל צד יישא בהוצאותיו.

 

 בהעדר הצדדים., 16.5.2022התשפ"ב, , ט"ו באיירניתן היום, 

                                                                                    
 

 שופטיצחק כהן, 
 הבחירות ועדת ראש יושב

 חיפה האזורית


